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Informatiebijeenkomst 29 mei 2018



Agenda

1. Welkom 
2. Inleiding 
3. Energie in het nieuwe Dorp 
4. Ecovat: wat is het?
5. De procedures en inspraakmogelijkheden
6. Planning Ecovat
7. Vragen 



Welkom

• Introductie
• Update Het Dorp Vernieuwt:

– Inloopbijeenkomsten met informatie en mogelijkheid om vragen te 
stellen:
• Maandag 11 juni 2018 van 17.30 – 19.30 uur
• Donderdag 14 juni 2018 van 11.00 – 16.00 uur

– Opening van het nieuwe terras van 14.00 – 15.00 uur
• Dinsdag 19 juni 2018 van 17.30 – 19.30 uur

• Nieuwsbrief 1x per maand
• Daarna 1x per maand inloopbijeenkomst



Inleiding: Ecovat



Energievoorzieningen in het nieuwe Dorp

Uitgangspunten energievoorziening
• Duurzaam & en fossielvrij
• Gebiedsontwikkeling die voldoet aan de toekomstige milieu-eisen

van Bijna Energie Neutrale Gebouwen en Gebieden
• Maximaal: NMDA – de kosten zijn niet meer dan anders
• Veilig en gebruikszeker
• Geen aantasting omgeving 
• Minimale overlast omgeving



Ecovat: wat is het?



Ecovat: realisatie



Ecovat: realisatie



Ecovat: in gebruik



Ecovat: in perspectief



Ecovat: locatie



Ecovat: locatie



Ecovat: de procedure
Stap Inhoudelijke aspecten Termijn (voorlopig)

Besluitvormende raad Verklaring van geen bedenkingen omtrent de 
aanvraag

20 juni 2018

Ontwerpbesluit Wordt gepubliceerd en ter inzage gelegd. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.

6 weken

Besluit Gemeente beantwoordt zienswijzen en beslist op de 
aanvraag. Beslissing wordt gepubliceerd.

Geen wettelijke termijn

Beroep Indienen beroepschrift of verzoek voorlopige 
voorziening bij de rechtbank.

6 weken. Uitspraak 
rechtbank over 
beroepschrift: 6 weken.

Hoger beroep Indienen beroepschrift bij de afdeling 
bestuursrechtspraak is mogelijk (met of zonder 
verzoek voorlopige voorziening).

6 weken. Uitspraak
meestal binnen 6 
weken.



Voorlopige planning

• 1 november 2018: intentie start bouw Ecovat (afhankelijk van 
beroepsprocedures en besluitvorming).

• Duur circa 12 maanden, inclusief het aanleggen warmtenet en 
testfase.

• Intentie start duurzame energie: 1 november 2019.



Tijdelijke voorziening 1e gebouw in het nieuwe Dorp

• Overbrugging nodig tussen de oplevering van het Ecovat en het 1e

gebouw
• Nu in onderzoek: tijdelijke voorziening ter hoogte van de 

Amsterdamse weg. We verwachten:
– Gas gestookte CV ketels, in afgesloten ruimte van 2 bij 6 meter
– Koelmachine, in afgesloten ruimte van 2 bij 6 meter

• Tijdens de inloopbijeenkomsten kunnen wij u hier meer over 
vertellen en het laten zien. U heeft dan ook de gelegenheid om 
vragen te stellen.



Afsluiting

• Vragen?
– Ecovat
– Procedure vergunningsaanvraag gemeente
– Andere vragen

• Kort verslag van deze bijeenkomst op 
www.siza.nl/hetdorpvernieuwt en in de nieuwsbrief.

• Nieuwsbrief ontvangen? Aanmelden via: 
hetdorpvernieuwt@siza.nl.



Vervolg: inloopbijeenkomsten Het Dorp Vernieuwt

• Inloopbijeenkomsten met informatie en mogelijkheid om vragen 
te stellen:

– Maandag 11 juni 2018 van 17.30 – 19.30 uur
– Donderdag 14 juni 2018 van 11.00 – 16.00 uur

• Opening van het nieuwe terras van 14.00 – 15.00 uur

– Dinsdag 19 juni 2018 van 17.30 – 19.30 uur

• Nieuwsbrief 1x per maand
• Daarna 1x per maand inloopbijeenkomst
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